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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
προµήθειας υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για επισκευή
και συντήρηση των δικτύων για το έτος 2009

Στη Μυτιλήνη στις 6 Ιουλίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00, στα
γραφεία της ∆ΕΥΑΜ επί της Ελ.Βενιζέλου, αρ. 13-17, συνήλθε η Επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισµού της συγκεκριµένης προµήθειας (Α.∆.Σ. 7/09) που
αποτελείται από τους:
1. Μαγγούση Παναγιώτη, µέλος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. και Πρόεδρο της
Επιτροπής
2. Μαυροµµάτη Ελένη, τµηµατάρχη Τµήµατος Προµηθειών
3. Αποστολή Γιώργο, πολιτικό µηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο ∆.Ε.Υ.Α.Μ.
και αφού έλαβαν υπόψη τους την αριθµ. 30/09 Α.∆.Σ. που πάρθηκε στο ∆.Σ.
της ∆ΕΥΑΜ και αποδέχεται τα µέχρι τώρα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της
Επιτροπής, προβαίνει στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των δύο
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, παρουσία του εκπροσώπου της Σ.
Πασχαλίδης & Σία Ο.Ε. .
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είχαν έγκαιρα ειδοποιηθεί µε
έγγραφο της ∆ΕΥΑΜ, όµως ο εκπρόσωπος της Ολύµπιος Εµπορική Α.ΕΕ δεν
µπόρεσε να παραστεί όπως µε έγγραφο του µας ενηµερώνει (αρ.πρωτ.
∆ΕΥΑΜ 2774/6-7-09).
Η προσφορά Νο 1 της εταιρίας Ολύµπιος Εµπορική Α.Ε.Ε. είναι εξήντα
οκτώ χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (68.105,93 €).
Η προσφορά Νο 2 της εταιρίας Σ.Πασχαλίδης & Σία Ο.Ε. είναι σαράντα
επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ (47.189,00 €).

Η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση για να γίνει έλεγχος της
οικονοµικής προσφοράς του προσωρινού µειοδότη Σ.Πασχαλίδης & Σία Ο.Ε.
Στις 10-7-2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 µ.µ. η Επιτροπή
συνεχίζει τη συνεδρίαση της στα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ.
Από τον έλεγχο που έκανε η Επιτροπή δηµοπρασίας, στην οικονοµική
προσφορά του προσωρινού µειοδότη Σ.Πασχαλίδη & Σία Ο.Ε. βρέθηκαν
αθροιστικά λάθη στην ύδρευση, ήτοι στο αριθ. 131 υλικό «Γωνία Φ18 χ 2,5» χ
1 αρσ.ορειχ.» τεµ. 5 χ 2,93= 14,65 € και αναγράφει 14,68 €, στο αριθµ. 284
υλικό «Τηλεσκοπικός άξονας προέκτασης βανών»» Φ60-100, ήτοι τεµ. 5 χ
130 €= 650 € και αναγράφει 260 €, άρα στη γενική άθροιση τα ποσά της
αποχέτευσης είναι 19.612,20 € και της ύδρευσης 71.953,41 €. Γενικό σύνολο
91.565,61 € δίνει έκπτωση 12% επί αυτού του ποσού.
12% - 10.987,87 α’ έκπτωση
80.577,73 α’ µερικό σύνολο: Ο Σ.Πασχαλίδης & Σία Ο.Ε συνεχίζει µε έκπτωση
43% - 34.648,43

(στην ίδια προσφορά)

ήτοι

συνολικό ποσό προσφοράς

45.929,30

Άρα η συνολική τελική έκπτωση που θα υπολογίζεται σε κάθε είδος, βάσει
τον τιµών της µελέτης είναι:
103.600 – 45.929,30 = 55,66 %
103.600
και επειδή η προσφορά του ποσοστού έκπτωσης υπό του µειοδότου είναι εις
ακεραίας µονάδας επί τοις εκατό (παραγρ.1 αρ.16 Π.∆. 28/80), η συνολική
έκπτωση είναι 56% επί των τιµών της µελέτης.
Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώθηκε δηµόσια στους
εργολήπτες.
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ενδιαφεροµένου όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του προέδρου
που θα αναρτηθεί την 13η Ιουλίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού δύναται να
υποβληθεί ένσταση στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή
δηµοπρασίας την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος (άρθρο 20 παρ.1 του Π.∆. 28/80).

Εάν, µέχρι την 15η Ιουλίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14,30
(προθεσµία υποβολής ένστασης) δεν κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΜ καµιά ένσταση,
τότε το πρακτικό δηµοπρασίας ολοκληρώνεται και διαβιβάζεται ως έχει στο
∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜ για την κατά νόµον έγκριση του.
Το παρόν πρακτικό εκτυπώθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα έγγραφα.
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